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FESZTIVÁLOPERA
BREGENZ, SALZBURG BAYREUTH

A fesztiválopera az opera kultikus, mitikus és
egyszersmind demokratikus reprezentációjának
visszaállítására, bizonyos esetekben
újrateremtésére tett kísérlet. A fesztiválopera
manifesztációja természetesen az operafesztivál.
Az operafesztiválok karaktere, minősége,
következésképp társadalmi bázisa merőben
különbözik egymástól, még ha a latens cél, a
legújabb kori története folyamán gyakran holttá
nyilvánított műfaj életképességé-nek bizonyítása
azonos is. A bizonyítási eljárás elsődleges
színhelyei az úgynevezett Ünnepi Játékok,
„Festspiel"-ek (minthogy mind az esztétikai
kísérletek, mind a piacosítási eljárások Európában
elsősorban a német nyelvű színházi területeken a
legélénkebbek).

Turistaopera

A bregenzi fesztivál éppen ötvenéves. Kuriózuma a
tószínpad. A Bodeni-tó három ország, Ausztria,
Németország és Svájc partját mossa; Bregenz az
osztrák csücsökben tipikus K. u. K. üdülőhely,
herzig és tüchtig, zenepavilonnal a parti korzón.
Egyéb, drámai és zenei események mellett, a tavi
előadás a fő attrakció. Operákat, operetteket,
musicaleket és baletteket váltogatnak itt; egy-egy
produkció mostanában két szezont játszik. A tó-
színpad az évek során szerény szabadtérből a
látványtechnika parádéjává fejlődött. Működtetése
az éghajlat miatt kockázatos - Reinhardt szerint
Velencétől északra hiú ábránd szabadtéri
játékokat rendezni -; rossz idő esetén a produkció
tető alá költözik, és életbe lép a készenlétben
tartott, jelmezes-maszkos koncertváltozat. Ami,
legalábbis a Fidelio esetében, megkérdőjelezi ön-
nön létjogosultságát.

Ugyanis Beethoven operája a tavon maga a
mágikus masinéria. Egész nap készülnek rá, és a
készülődésbe belevonják a hajlandó nézőt. A
sportstadionra emlékeztető nézőtér napközben
mindenkinek nyitva áll, a turisták bármikor lete-
lepedhetnek a lelátón, és figyelhetik a techniku-
sok munkálkodását. Azok pedig mindennap föl-
húzzák a felhős eget a tó fölé, az irdatlan, meg-
saccolni se merem, hány száz négyzetméteres
műhorizontra. Fölfoghatjuk ezt ráhangolódás-nak,
a népszínház beavatási szertartásának, ahogy
például Ariane Mnouchkine is beengedi a nézőket
kezdés előtt egy órával, hadd kerüljenek közvetlen
kapcsolatba az ácsolt színpad alatt készülődő,
öltöző, sminkelő színészekkel. A bárányfelhős
horizontfüggöny fölhúzása a bregenzi
tószínpadon egy óráig is eltart. Serény műszakiak
állnak az építmény tetején - apró pontok a valódi
felhők alatt -, harsány hórukkra húzzák
centiméterenként a vásznat. Az egész délelőttöt
el lehet itt tölteni, a hétköz-

nap részévé tett „ünnepi játék", a demisztifikált
színház aurájában.

Marad azért estére meglepetés. Beethoven
operája színvonalas kísérőzenéül szolgál egy
szuperprodukcióhoz, amelyet a rendező David
Pountney celebrál. Nem mintha zeneileg kifogá-
solható volna az előadás, a Bécsi Szimfonikusok
játszik (nem tévesztendő össze a Bécsi Filharmo-
nikusokkal, habár én összetévesztettem), a so-
ros karmester, Frédéric Chaslin és a soros éne-
kesek az elfogadható fiatal nemzetközi szabványt
képviselik... de ki figyel rájuk? A fülhallás itt
másodlagos, bárha az akusztikai áttétel tökéle-
tesnek mondható; itt minden a szemet ingerli, a
főszereplő a díszlet, részint az éjszakába forduló
varázsos alkonyi tó mint tökéletes háttér, részint a
mesterséges látványt működtető tervező,
Stefanos Lazaridis. Kockaházakból álló börtön-
melléki lakótelep (tetszés szerint süllyeszthető és
emelhető), égbe nyúló zárkafal vakítóra világított
egyszemélyes cellákkal (komputeres redőnyzár
nyitja és csukja), ultramodern elektrotechnikával
fölszerelt börtönfelügyelőség (őrtoronyként a tó
fölé magasodik). A hátsó gondolat egyértelmű: a
modern civilizáció rabokat és szabad embereket,
hóhérokat és áldozatokat, szabadító hősöket és
konform kispolgárokat - mindannyiunkat börtönbe
zár. Mindenkit a maga kreclijébe. Csak Leonora-
Fidelio töri át a virtuális zárkát, amikor
valóságosan kiszabadítja a rab Florestant.

A modern képzőművészet számos példájával
alátámasztott munkahipotézis előnye, hogy meg-
szabadítja a leghíresebb szabadítóoperát a náci
koncentrációs táborok közelmúltban állandósult
allúziójától. Másrészt viszont a rendező követke-
zetlenül működteti a metaforát, önkényesen bá-
nik a valóságos és képzelt terekkel, realizmus és
szimbolizmus viszonyával. A levegőbe függesz-
tett virtuális fényrekeszhez mint börtönjelképhez
nehéz ásóval-csákánnyal sírt ásni a valóságos
konyhakertben; a két tér sem vizuálisan, sem
logikailag „nem jön össze". A zárt láncú televízi-
ónak visszaéneklő Jaquino láttán is eszünkbe
juthat megkérdezni: „Hogy van ez?" Mindez
azonban inkább mulatságos, mint bosszantó,
hasonlóan a bogárhátú Volkswagen körül zajló
családi veszekedésekhez, a börtön körüli tiltako-
zó sétát szétkergető rendőrkutyákon át a motor-
csónakon érkező miniszter kíséretéig: az ameri-
kai mintájú, mazsorettes-tűzijátékos fölvonulásig.
A beethoveni ethosz kisugárzására hiába
várunk, de a közönség szemmel láthatóan nem
is érte jött ide. A Fidelio deszakralizálásának,
ahogy Fodor Géza ironikusan írta egy alkalom-
mal, „szent kultúrjelenség" mivoltától való meg-
fosztásának bizonyos értelemben örülhetünk, ha
az infantilizálódás kissé mértéktelennek tűnik is.
(Megkockáztatom, hogy Fodor nem erre az alter-
natívára gondolt.) Ugyanakkor tagadhatatlan,
hogy az opera ébresztésének ez a profán népsze

rűsítés az egyik lehetséges módja. Berzenkedhe-
tünk ellene a műfaj tradíciói iránti vallásos tisz-
teletünkben, szörnyülködhetünk azon, hogy a
nézőtéri nyaraló-,,fan"-ek lázasan csevegnek a
nyitány alatt, miközben a színpadon már kezdetét
vette a rendezői koncepció - mindez nem változtat
azon a tényen, hogy kézenfekvő „megoldás-ként"
számolnunk kell az opera nagyképűen látványos
elkomolytalanodásával.

Státusopera

Salzburgban negyed századdal régebbi az operai
hagyomány, jóllehet Reinhardt, az Ünnepi Játékok
eszmei atyja és létrehozója drámai fesztivál-ként
indította el. Később éppen az opera vált
dominánssá, a drámai színházat néhány évvel
ezelőtt Peter Steinnek kellett visszaállítania joga-
iba. Salzburgot bizonyos időszakokban a Mozart-
kultusz kiárusításának veszélye fenyegette,
aminek nehezen tudott ellenállni. A város ma is
kétarcú, a nappali kommersz turistaparadicsom és
a kulturális elit esti zarándokhelye élesen el-válik
egymástól, aminek jellemző mozzanata, hogy a
Festspielhausba érkező elegáns közönséget a
járda másik oldalán fölsorakozva máig
megbámulja az „egyszerű nép". (A jelenet ifjúko-
rom tánciskolai hierarchiájára emlékeztet, ami-kor
a megtalált párjukkal önfeledten keringőzőket
sóváran körülállta a körből kiszorult „ma-
jomsziget".)

A salzburgi fesztivál opera-előadásaiban két-
ségkívül jelentős szerepet játszik a jól szituált,
konzervatív osztrák polgári réteg művészetek
iránti sznobériája. A közönségen végigtekintve
tévedhetetlenül érzékelhető azok számottevő
aránya, akik jelenlétüket az Ünnepi Játékokon
életformájuk releváns részének tekintik, s mint-
egy társadalmi státusuk szimbólumaként, az élet
valamely területén kivívott presztízsüket érvé-
nyesítendő jönnek operalátni. Elitizmusukat a
fesztivál története során gyakran táplálta az
intendatúra exkluzivitásra törekvő, ultrakonzer-
vatív hajlama; esetenként az ő ilyen irányú hajla-
muk táplálta az intendatúra elitista szándékát.
Bizonyos fokig ez a művészi belterjességet
erősítő dialektikus kölcsönhatás jellemezte a leg-
utolsó, homogénnak mondható salzburgi kor-
szakot, amely Herbert von Karajan halálával zá-
rult le.

Az új korszak Gerard Mortier nevéhez fűződik,
aki - egyébként is kombattáns alkat - harcot
hirdetett a „zsebkendős tenorok" (Pavarotti), a
horribilis fellépti díjat követelő „nagy nevek", az
operajátszási sablonokkal és színházi rutinnal
kielégíthető elitközönség ellen. Az évek óta nagy
viharokat támasztó Mortier-érában, amelyet sokak
tiltakozása ellenére legutóbb 2002-ig meg-
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Stefanos Lazaridis színpadképei a Bregenzi Ünnepi Játékok 1996-os Fidelio-előadásához
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Hildegard Behrens (Elektra) és Karen Huffstadt
(Chrysothemis) Richard Strauss Elektrájának
salzburgi előadásában

hosszabbítottak, Salzburgban sohasem játszott
operákat - köztük Mozart-ritkaságokat - vettek elő,
fiatalabb énekesgenerációt és kevésbé is-mert
rendezőket állítottak csatasorba a megújulás
reményében. A kezdeti lendület azonban
megtorpanni látszik, az új előadások legtöbbje
nem igazán meggyőző, s még csak nem is elég
provokatív ahhoz, hogy megérdemelje a közönség
tiltakozását. Ennélfogva Mortier, aki minden
kétséget kizáróan ad magára, ha hű akar lenni
elveihez, nem is tehet mást, mint hogy saját
fesztiváljának előadásait csepüli.

Az idei bemutatók közül mind a Fidelio, mind
Richard Strauss Elektrája szimptomatikus. Bee-
thoven operájának előadása természetesen egész
más problémákat vet föl, mint a bregenzi
produkció. A zenei megvalósítás Solti György
kezében van, aki nyolcvannégy évesen sem hagy
kétséget afelől, hogy ő a „legelső vonal". Az is
biztos, hogy a Bécsi Filharmonikusokkal zene-
műként s nem zenedrámaként közelít a darab-hoz,
a prózai dialógusokat minimálisra redukálja, és a
megmaradtakat is eljelentékteleníti (már
amennyiben ő a műegész korlátlan ura, amiben
nem kételkedem). Zenei formálásának klasszikus
hűvösségében kétségkívül van valami pódi-
umszerű; talán ez ihlette a rendező Herbert
Wernickét arra, hogy az utolsó képet szabályos
oratóriumként állítsa be, kottaállványokkal és ci-
vilben fölsorakozó kórussal. Dramaturgiai érzéke,
szerencsétlenségére, azt diktálta, hogy az előadás
során előre jelezze a váltást, ebből következően
Jaquino váratlanul és indokolatlanul kottatartókkal
tűnik föl a darab különböző pontjain. Jobban
járunk, ha az ötletet ügyetlen rögtönzésnek
tekintjük, mint ha mélyebb értelmet tulajdonítunk
neki. Az utóbbi esetben ideologikus jelentésre
gyanakodhatunk, ami nem idegen a német
rendezőktől. Wernicke már a korábbi salzburgi
Borisz Godunowal bebizonyította érzékét a
nagyszabású politikai vulgaritás iránt, amikor az
orosz uralkodók arcképcsárnokával dekorálta a
színpadot Rettegett Ivántól Borisz Jelcinig. A
Fidelióban elvontságra törekszik, perspektivikusan
szűkülő, szürke fémdobozba állítja a cselekményt,
rácsreminiszcenciákkal, amivel lényegében
ugyanazt sugallja, mint bregenzi kollégája,
nevezetesen, hogy valamilyen módon mindannyian
saját sorsunk foglyai, börtönlakók vagyunk, ha
máshol nem, klausztrofóbiás lakótelepi
panelszobáinkban. Az alapgondolatot kiemelő,
uniformizált szürke és fekete ruhák

Jelenet a salzburgi Fidelióból
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Jelenet A nürnbergi mesterdalnokok harmadik
felvonásából

tónustalanul unalmassá teszik a látványt; a bör-
tönben szolgálatot teljesítők, beleértve Pizzarro
foglárait, tányérsapkát viselnek: szegény Cheryl
Studer mint Leonora úgy fest, akár a hatos villa-
mos kalauza.

A helyzet bökkenője, hogy az előadás sikerte-
lenségét túlságosan egyszerű volna Wernicke
nyakába varrni. Egy támadhatatlan tekintélyű di-
rigens és egy középszerű rendező együttműkö-
désének kimenetele nem lehet kétséges ott, ahol
az erősebb győz. Solti 1946-ban vezényelte elő-
ször a Fideliót, és ötven évvel később ugyancsak a
Fidelióval búcsúzik az operavezényléstől, leg-
alábbis Salzburgban. Ez az „hommage" följogo-
sította volna Wernickét, hogy szerényen a háttér-
be vonuljon, és az előadás erővonalait megkísé-
relje az emberi mikrodrámák körül elrendezni.
Ehelyett végighajszolt egy „koncepciót", és elbu-
kott az absztrahálás, illetve a „polgári kisvilág"
részletei között. Képtelenség, hogy a Picasso-
vasalónőnek öltöztetett Marcellina végigvasalja az
első felvonás felét, meggátolva Ruth Ziesakot
abban, hogy félórán át fölemelje a tekintetét.
Képtelenség, hogy az áriája közben karórákat
elkönyvelő Rocco később Pizzarróval mutyizzon a
nyilván raboktól elorzott holmin. Képtelenség, hogy
Cheryl Studer és a minden mérték fölötti
korpulenciáját Florestanként hangjával és technikai
adottságaival sem feledtethető Ben Heppner egy
súrlófénnyel megvilágított fémfal-nak támaszkodjon
esztétizálóan kimódolt tartásban, nélkülözve a
pillanat ethoszát. Akkor inkább mindvégig vállalni
kellett volna a koncertszerű előadást. Mint az
utolsó képben. Vagy minta félig szcenírozott
Leonora-előadásban, amely tipikus új-salzburgi
presztízsbemutatóként az opera első, 1805-ös
változatát is odaállította a Fidelio mellé.

Richard Strauss Elektrájának meglehetős kri-
tikai elismeréssel fogadott fölújítása azon pro-
dukciók egyike, amelyek után habozás nélkül
aláírható az opera halotti bizonyítványa. Még
élénken él az emlékezetemben Abbado és Kupfer
1989-es remeklése, karmester és rendező kon-
geniális interpretációja, amely tökéletes össz-
hangban állt a művel. A Hofmannsthaléval, amely
egy démonok uralta görögséget s egy bestiává
alacsonyított Elektrát ábrázol, és a Strausséval,
amelyben a súlyos zenekari akkordok vadul,
tömbszerűen zuhannak a szereplőkre. Amit ehhez
képest a mostani Maazel-Keita Asari duó nyújtani
tud, az a semmitmondó, általános operajátszás
invenciótlan, kiüresedett, végtelenül fárasztó
„modernizmusa". A zenei minőségen átüt-

Jelenet A Rajna kincséből
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nek a túlesztétizáltság csalhatatlan jelei. A cím-
szereplő Hildegard Behrens, akit egy évtizede
Bayreuthban utolérhetetlen Brünnhildeként cso-
dáltam, fájdalmas hangi hanyatlást mutat. De
legalább erőből és idegből építkezik figurálisan,
nem enged az operai maníroknak. Ellentétben
például a Chrysothemist éneklő Karen Huff-
stadttal, aki mintegy kérkedik bőséges hang-
anyagával, és bemutatja az operajátszás teljes
sztereotípiakészletét, a karevezéstől a részeg-
járásig. (Ez utóbbi lényege, hogy az énekes
energikusan kilép jobb lábbal, majd miután a
lendület néhány további lépésre késztette, az
egyensúly helyreállítására ugyanezt a lépés-
sorozatot szimmetrikusan megismétli vissza-felé
is.)

Az öttagú japán vendégcsapat, amely a rende-
zésért, valamint az előadás vizuális kivitelezésé-
ért felelős, olyan semleges teret szervezett a
színpadra, amelyben a klasszikus operairodalom
nyolcvan százaléka gond nélkül eljátszható. Sze-
szélyes szabálytalanságban áttört fehér téglafal-
jelzés, leereszthető felvonóhíddal; a réseket
különböző színű, eltérő irányból, eltérő szögben
beeső fények világítják meg. Az expresszív
semmitmondással párosult általá-
nos színjátszás sikeresen semlegesíti
a zenei tartalmat. Amikor a hallgatás
és a tánc apoteózisa végez
Elektrával, ez az esetlenül euforikus
halál egy megemelkedő platón oly-
annyira nélkülöz minden transzcen-
denciát, hogy önkéntelenül Izolda
szerelmi halálára kell gondolnom a
tavaly látott Heiner Müller-rendezés-
ben, és egy belső hangra hallgatnom,
amely így sóhajt: „Bayreuth! Ó,
Bayreuth!"

Kultuszopera

Bayreuthban döntőnek látszik,
mennyire működőképes az a Wagner
által a Művészet és forradalomban
megfogalmazott intenció, amely sze-
rint az emberek, mint az antik görög-
ség kultikus színházünnepein össze-
gyűlnek távol a közügyektől, a po-
litikától, az élet felszíni dolgaitól -
mintegy a mítoszba merülve -, hogy a
legintimebb közösségben műveljék a
művészet legmagasabb rendű
alkotásait. A modellt Wagner A

nürnbergi mesterdalnokokban
teremti meg. A harmadik felvonás
második képének dalnokversenye
egyfajta ünnepi játék, „extra muros"
aminek modern megfelelője a

Bayreuth fölötti nyájas dombokon álló
Festspielhausban (nemkülönben körülötte) zajló
„operacelebrálás", a maga délutánból estébe for-
duló hosszadalmasságával, egyórás szüneteivel,
kerti sétájával, uzsonna-piknikjével, a felvonás-
kezdések szertartásos leitmotívjaival.

Meglepő, hogy a Bayreuth-kultusz, átvészelve a
náci idők durva politikai kisajátítását, minden
ellenkező várakozással dacolva, nem esett áldozatul
sem a megcsontosodott tradicionalizmusnak, sem
a sznob üzletiességnek; valahol a kettő között
megőrizte a köznapitól való távolságtartás és a
művészetben való föloldódás barátságos
közösségi élményét. (Noha természetesen szó sem
lehet a „nép" és a művészet legszélesebb
értelemben vett wagneri egymásra találásáról.
Bayreuth „exkluzív", ha másért nem, azért, mert
jegyhez csak a „kiváltságos elit" juthat - nem
föltétlenül anyagi okok miatt.)

Hogy Bayreuthban a befogadó, a néző is őrzi a
művészet iránti alázat szellemét, mutatja, hogy

Janis Martin (Kundry) és Günter von Kannen
(Klingsor) a Parsifalban

előadás közben világszerte még mindig itt a leg-
kisebb az egy főre jutó köhögés aránya. Hogy ez
a szellem, illetve a hagyományon alapuló szokás
mindamellett hanyatlóban van, arra példa, hogy
az idei Parsifal-előadások egyikén, amelyet al-
kalmam volt látni, a nézők egy része tapsolni
kezdett az első felvonás után, holott tudnivaló,
hogy itt (és csak itt!) Bayreuthban nincs sem
taps, sem meghajlás, és korábban nem is fordult
elő, hogy a közönség erről „megfeledkezett" vol-
na. A profán példa rávilágít Bayreuth, sajátlag az
intendánsi székben harminc éve ülő Wolfgang
Wagner dilemmájára, ami a wagneri örökség
értelmezését, nevezetesen hagyomány és újítás
viszonyát érinti. A legdöntőbb gyakorlati érv
ebben a tekintetben a hetvenes évek második
felében a Boulez- Chéreau-féle Ring volt, amely a
kezdeti botrányok után elsöprő sikert aratott, és
mára klasszikus hivatkozássá vált. Azóta
váltakozó eredménnyel, néha libikókalengés-
ben követik egymást a konzervatív és újító
szélsőségek. A Boulez-Chéreau pároshoz ha-
sonló formátum talán csak a Barenboim- Pon-
nelle kettős volt a Trisztánnal, noha Barenboim
néhány Parsifalja, Harry Kupfer Hollandi- és

Werner Herzog Lohengrin-rend ezé-

se is jelentős magaslatokat ért el.
Solti és Barenboim, a rendezők kö-
zül Ponnelle halála óta mindenek-
előtt Kupfer jelenléte kölcsönzött
Bayreuthnak különleges szellemi
csillogást.

Az utóbbi időben itt is nagyobb
teret nyert a középszer. Néhányan
Wolfgang Wagner, a legjobb szezo-
nokban merészen vállalkozó szelle-
mű, hetvenhét éves „enfant terrible"
kiöregedéséről beszélnek, és utódlá-
sának időszerűségét firtatják. A tavaly
bemutatott, James Levine-Alfred
Kirchner-féle Ring merésznek elég
merész, de zenedrámai intenzitása
meglehetősen csekély. A díszlet-és
jelmeztervező Rosalie hármas tagolású
színpada, a fönti szinten az extra-
vagáns divatházak bemutatómodell-
jeiben pompázó istenek, a középső,
polgári szféra kiszolgáltatott tömeg-
emberei és odalent a nyomorgó-
seftelő-bűnöző „törpe" többség fölte-
hetően valami modem, ezredvégi ka-
pitalizmusképre törekszik. Nyilvánvaló
a metaforikus jelentés szándéka a
mesei kezdettől, a sellők játszótéri
körhintájától, az óriások GYÍK-mű-
helyben fabrikált pauszpapír testétől,
Hunding félmodern, antennás lakásán
át a bankarisztokrata Hagen és köre
levegőben lógó széfjelzéséig. A
jelzésben, intenzitás híján, csak az
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irány kijelölése érdekes: visszatérés, a posztmo-
dern átmeneti uralma után, az absztrakcióhoz, a
stilizáláshoz.

Ennek volt már korábbi jele Dieter Dorn Hollan-
di-rendezése, geometrikus színpadképével és
Sziszüfosz küzdelmét szimbolizáló koreográfiájával
az előjáték alatt, valamint az előadás képi világára
mindvégig jellemző antinaturalizmus. Művészileg
optimális megnyilvánulása azonban a második éve
műsoron lévő Trisztán és Izolda, Barenboim és a
rendező Heiner Müller közös munkája. Barenboim
zenekarának legendás transzparenciája s az a ké-
pessége, amelyet Fodor Géza fedezett föl még a
korábbi, Ponnelle-lel közös bayreuthi előadásban,
tudniillik, hogy ennek az archetipikus, mitikus sze-
relmi drámának a metafizikai légkörét töretlen él-
ménnyé tenni mindenekelőtt a szenvedély
stilizálása s e stilizálás intenzitása révén
lehetséges, nos, ez a zenei princípium Müller
rendezői invenciójának köszönhetően kongeniális,
noha Ponnelle-étől eltérő színpadi formára talált.
Erich Wonder díszlete mindhárom felvonásban
elvontnak nevezhető tér, üres színpadi „doboz",
amely mintegy lehatárolja s csupán fényekkel, a
világítás színeivel jelöli ki a dráma világát, illetve
a szereplők mozgáslehetőségeit. A
jelmeztervező, a japán Johji Jamamoto - itt a
japán nemzeti karakternek igazolt jelentése van -
zárt, keleties formálisságot kényszerít a ruhák
viselőire. Merev vonalak, abroncsszerű gallérok
határozzák meg figurálisan a tartást, a
gesztusrendszert, a helyváltoztatást. Izolda az első
felvonásban klasszikus pantomimmozgássorral
méri ki négyszögletes, homokozóméretű „életteré-
nek" határait - mintha üvegablak venné körül. A
körülötte lévő nagyobb tér, a „hajó" a narancsszín
árnyalataiból sejtelmesen, homályosan, körvonal-
talanul bontakozik ki, a tenger és a plein-air villódzó
reflexeivel. A ködös perspektívába vesző háttérben
Trisztán és Kurwenal elmosódott alakok. A felvonás
végén a színpadkivágás totáljára rávetítődő közelítő
árny: a koronás Marke király. A korlátozott
szabadságban, a magukra kényszerített etikai rend
fegyelmében való létezés expresszív képi erővel
fogalmazódik meg, s egyben intenzív folyamattá, a
szereplők belső valóságává válik. Ebben a bűvös
„négy-szögben" már az is elhatározó tettnek
számít, ha Trisztán az „üvegfalon" túlra dobja a
kardját. Kilépni a térből, levetni a zárt köpenyt
pedig maga a kereteket szétfeszítő szenvedély.

A második felvonásban sorba rakott mellvér-
tek jelölik ki a szerelmeseknek kiszabott szűk
járásokat. A varázsos éj kékesfeketén csillog az
ezüstön: hidegen figyelmeztet a fenyegető etikai
arzenál jelenlétére. A szerelmesek újra köpeny-
ben, a varkocsos Trisztán, Siegfried Jerusalem
arcán „japán" szigorúság - két „szamuráj-köte-
lességtudat" kísérli meg a reménytelen föloldó-
dást a közös szenvedélyben. A zene újabb és
újabb hullámokban összecsapó sodrása magával
ragadja és szétszakítja őket: a képek filmszerű

snittekben követik egymást, egy-egy black out
után a tompa, földerengő kékesfekete fény más
helyzetben találja őket, egymás mellett térdelnek,
vagy hátukat a másikénak vetve félprofilban ül-
nek a rivalda előtt. Töredékek egy beteljesü-
letlenségre kárhoztatott szenvedélyből, amely-
nek a háttér „tapétaajtaján" belépő Marke vet
véget. Trisztán kinyújtja Melot felé a kardját, ame-
lyet Izoldától kapott, majd amikor Marke közéjük
lép, magába döfi a Melotét.

A harmadik felvonás a végpusztulás szürke
szobája, törmelékkel a padlón, leroskadt kanapé-
val és egy matracon ülő „pásztor" csuklyás, fe-
kete szemüveges, halálfejszimbólumos alakjával.
Az előző felvonások pasztelles homálya után
egyenletes, tiszta „brechti" megvilágítás. Izoldát
a hátsó falon föltáruló négyzet alakú nyílás két-
felé szétfeszíthető vörös függönye „szüli meg". A
karizmatikus Waltraud Meier három réteg ruhát
hord. Vedlett nagykabátban érkezik, amellyel
letakarja a halott Trisztánt, majd az alatta lévő
egyszerű szürke is lehámlik róla, hogy Izolda
szerelmi halálában, a rivalda szélén, földöntúli
ezüstben, zöldessárga fényderengésben ma-
gasztosuljon föl.

A jelentősebb bayreuthi előadások egységes
zenedrámai víziójának kategorikus ellentétei a
Wolfgang Wagner-rendezések. Mindmostanáig
nem tudok mit kezdeni ezekkel a lapos elő-
adásokkal, legföljebb láttamozom, hogy újabban
elmozdulnak az, úgy látszik, egyre inkább tért
nyerő stilizáció irányába. Az évek óta műsoron
levő Parsifalt Giuseppe Sinopoli korrekt vezény-
lése sem emelte föl a spiritualizmus szférájába.
Alig is tehette egy olyan díszlet hendikepjével,
amelyben a természeti kép atmoszféráját a
tervező-rendező gigantikus, kristályszerű oszlo-
pokba próbálja sűriteni. Egy ilyen „kristályszo-
bor" előtt, festőállványszerűen fölállított tábla-
kép-forrásból keresztelkedni enyhén szólva is
illúzióromboló. A Grál-lovagok nyugodt, körkörös
mozgatásában nem fedezhető fel hasonló
vétség, de elemző igény és ihletettség sem. A
kép, amelynek szublimálnia kellene a zenedrámai
tartalmat, a szenvedést, a részvétet vagy a meg-
váltás emelkedettségét, sivár, közvetítésre alkal-
matlan. Akkor pedig Gurnemanz hiába mondja
Parsifalnak, hogy „ez itt a térré vált idő", nem jön
létre a szakralitás mágiája, ami nélkül Wagner
„beavatási szertartása" eljátszhatatlan.

Nagyjából hasonlóan működésképtelen a leg-
frissebb, idei fölújítás, A nürnbergi mesterdal-
nokok, amelyet Barenboim vezényelt, és szintén a
Wagner unoka rendezett. Épp az utóbbi, a
rendezés problematikus. Pedig a papírforma
megnyugtató eredményt ígért, részint mert a
mitikus témákra vagy legendákra épülő Wagner-
művekkel szemben a Mesterdalnokok par excel-
lence „realista" opera, amely nem szorul „átér-
telmezésre", és a lehető legegzaktabb színreviteli

technikákat igényli, részint mert az ide vonatkozó
hiteles irodalom szerint Wolfgang Wagner ko-
rábban már magas színvonalon abszolválta a
feladatot. Úgy tűnik azonban, hogy ezt az erede-
tileg a Tannháuser wartburgi dalnokversenyének
pamfletjeként indult, „problémátlan" vígoperát is
elérte az a sajátos fölstilizáló szándék, amely
újabban jellemzi Bayreuthot. Az elméleti tanul-
mányokkal is megalapozott előadás fölfedezte a
Mesterdalnokok „világszerűségét", nevezetesen
azt a szándékot, amely a „nürnbergi modellt", a
művészetnek a teljes életszférát átható és irányító
természetét utópisztikus világmodellként te-kinti.
Ez a megközelítés, amellett, hogy a lehető
legtávolabbra űzi a darabtól az időnként (nem
teljesen alaptalanul) fölemlegetett nacionalizmus
vádját, egyúttal a többi Wagner-műhöz ha-
sonlóan mitologikus operaként értelmezi, aho-
gyan Adorno tette, ha némileg más értelemben
is. A szellemi alapvetés önmagában nem minősíti
a produkciót; az, hogy mindhárom felvonás hát-
só horizontfüggönyét egy domborodó föld-
gömbszelet alkotja, a hosszúsági és szélességi
körök rajzolatával, melyre az adott jelenetnek
megfelelő képet - templombelsőt, háztető-
együttest, lombkoronát - vetítik, legföljebb a képi
metafora lehetőségét teremti meg. A harmadik
felvonás első jelenetében a fekete háttér előtt a
„levegőbe függesztett" hófehér szoba meglep-
heti azokat, akik ugyanitt látták Dieter Dorn Hol-
landi-rendezését; tudniillik a fonójelenet szín-
padképe kísértetiesen hasonló volt. Mintha ép-
pen a Mesterdalnokokból ismernénk, Beckmes-
ser jóvoltából, az eltulajdonított műalkotásokra
váró sorsot. Persze Wolfgang Wagner Beckmes-
serének ebben az előadásban megbocsáttatik. A
bukott versenydala után eltűnő, majd a fináléban
váratlanul újra előkerülő városi tisztviselőt Sachs
demokratikusan átkarolja - ahogyan képletesen
az egész emberiséget.

Ez háta "téma", ezt kellene - ahogy Rostand
Roxane-ja mondja- részletezni az előadás során.
Csakhogy a rendező, talán a téma metaforikus
„világszerűségének" bűvöletében, nagyvonalúan
„fölülemelkedik" a részleteken. Folttechnikával és
az operajátszás idült közhelyeivel dolgozik. Az
igazsághoz tartozik, hogy sem a Sachsot alakító
Robert Holl, sem a Stolzingit éneklő Peter
Seiffert nem bizonyul alkalmas partnernak. Hogy
pontosabb legyek, rendező és énekes-színészek
egymás helyzetét nehezítik, amikor ihlettelennek
mutatkoznak a legtöbb, ellentétes indikációt
keltő pillanatban. Ez épp az utolsó képben a
legfeltűnőbb, amikor a politika esztétizálásának
wagneri programja a művészi csúcsokra kellene
hogy érjen. A csúcsra járatás azonban nem sike-
rült: a művészet köré gyülekező „nép" utópiája
nem meggyőző. Holott, épp Bayreuthban, ennek
meglenne az opéra jövőjére nézve kedvező kö-
vetkezménye.


